
 
 فعالیت های پژوهشی:

 طرح های پژوهشی انجام یافته:
 ."پایان نامه ارشد " .یست هابررسی تاثیر تمرینات قدرتی بر میزان توان بی هوازی فوتبال .1

میزان چاقی در اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه و ارائه راهکارهای  بررسی علل و .2

 ."طرح پژوهشی، مجری" آن. با بله مقا مختلف

 ورزشکار دختر و ریورزشکار و غ انیدانشجو یلیورزش بر عملکرد تحص ریتاث یبررس .3

 ."ی، مجر یپسر."طرح پژوهش

 ."ی، مجری"طرح پژوهش. ورزش بر میزان اضطراب امتحانی دانشجویان بررسی تاثیر .4

 ."ی، مجری"طرح پژوهشبررسي وضعیت اماكن و فضاهاي ورزشي شهرستان مراغه.  .5

همکار "رابطه شاخص های فعالیت بدنی بر اختالالت قاعدگی دختران ورزشکار دانشجو.  .6

 "طرح

 ."همکار، ی"طرح پژوهشپیشرفت تحصیلي دانشجويان.  مديريت زمان در تاثیر .7

."طرح انیدانشجو یجسمان یآمادگ زانیبر م یبدن تیساعت درس ترب کی ریتاث یبررس .8

 .همکار"  ،یپژوهش

 2بررسی علل و میزان آسیب ها در بازیکنان والیبال شرکت کننده در مسابقات دسته  .9

 ."طرح پژوهشی، همکار" .قهرمانی کشور

گروهی( و  های انفرادی وورزشکار )رشته مقایسه خود توصیفی بدنی در دانشجویان .11

 ."ی، مجری"طرح پژوهشدانشجویان غیر ورزشکار و رابطه آن با جنسیت.

"طرح .بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی در سازمان های ورزشیۀ بررسی رابط .11

 ."همکار، یپژوهش

، های سفید عوامل خونی) گلبول فعالیت ورزشی منظم منتخب بر سه ماه ثیرأبررسی ت .12

 ."همکار، ی"طرح پژوهش.دانشجویان دختر و پسر و هموگلوبین( قرمز

هاي ي آن با جنسیت و ويژگياوقات فراغت و رابطه در و موانع فعالیت بدني بررسی مزايا .13

 ."ی، مجری"طرح پژوهش .تبريز و مراغه هایدموگرافیكي مردم شهر

اکسایشی زمان اثر مکمل سازی کوتاه مدت عصاره ی سیر بر شاخص های استرس  .11
 همکار". ،ی"طرح پژوهش استراحت و ناشی از ورزش درمانده ساز در مردان فوتبالیست.

و عملکرد افراد ورزشکار و غیرورزشکار.  CRPمیزان  بررسی اثر مصرف دوغ پروبیوتیک دار بر .15

 ."مجری، ی"طرح پژوهش

نی و آنتی اثر دو نوع تمرین هوازی و بی هوازی به همراه مکمل دهی عوامل اکسیدا .11
مجری. تاریخ (، 217/د/1979شماره طرح: )اکسیدانی دختران ورزشکار و غیرورزشکار. 

    25/16/1394، تاريخ خاتمه 14/15/1391تصویب: 
 

 

 طرح های پژوهشی درحال انجام:

هدفمند بر برخي فراسنجه هاي خوني و عملكرد مردان  و 3-اثر تغذيه تخم مرغ هاي امگا -1

 ."ی، مجری"طرح پژوهش ار.ورزشکار و غیرورزشک

 


